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  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

 
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 
ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                              
ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г.) 

 
РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  
„Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и 

цветни метали с дейности по разкомплектоване и съхраняване на излезли от упореба моторни 
превозни средства /ИУМПС/ и съхраняване на излязло то употреба електрическо и електронно 
оборудване /ИУЕЕО/” в УПИ ІІ- производство, търговия и услуги, кв. 520, по плана на гр. 
Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 
 
с възложител: "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД 
 
 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 
околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 
бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., 
ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011г.) и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. 
ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 
           Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо разширяване дейността 
на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по 
разкомплектоване и съхраняване на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ и 
съхраняване на излязло то употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в УПИ ІІ- 
производство, търговия и услуги, кв. 520, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 
Пазарджик, попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 
директорът на РИОСВ-Пазарджик.  
          Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 
екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 
Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 
оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 
са свързани с основното намерение – промяна на капацитета на съхраняване на ИУМПС, 
промяна на количеството отпадъци от черни и цветни метали, промяна на количеството 
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на временно съхраняваното ИУЕЕО и други.  
2. Предвид чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите писмено 

кмета на Община Пазарджик за Вашето инвестиционно намерение, а засегнатото население 
чрез  средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за 
преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да 
представите документи доказващи извършените уведомления и проявения обществен интерес 
към предложението.  

3.  Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 
по чл. 6, ал. 1 е необходимо да осигурите обществен достъп до информацията по приложение 
№ 2 и не по- късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да предоставите 
копие на хартиен и електронен носител на Община Пазарджик за Вашето инвестиционно 
намерение. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 
93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления и 
проявения обществен интерес към предложението.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 
разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г.) и чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 3/ 2011 г.). 

Съгласно внесената документация площадката на инвестиционното предложение - в 
УПИ ІІ- производство, търговия и услуги, кв. 520, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик 
не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по 
смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Отстои на не по-малко от 0,8 км от 
защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед №РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и 
отстои на не по-малко от 1 км от защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 
приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.). 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от „Натура 2000”, ще бъде 
направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик. 

 
        /                     /инж. А. Горчева 


